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تسرب نفطي في خليج المكسيك يفرض حالة الطوارئ على الشواطئ األميركية 
غرق منصة نفطية في خليج املكس���يك 
في 22 أبريل بتلويث سواحل لويزيانا 
احلساسة، إذ تبني أن النفط الذي يتسرب 
منها أكبر بخمس مرات مما كان متوقعا. 
وبعد أس���بوع على احلادث، وكان خفر 
السواحل أعلن في وقت متأخر األربعاء 
املاضي اكتشاف تسرب جديد، مؤكدين أن 
»أكثر من خمسة آالف برميل من النفط 

تصب يوميا في البحر«.
وطلب احلاكم من السلطات الفيدرالية 
مساعدة عاجلة حلماية السواحل، مشيرا 
إلى معلومات »تفيد بأن جزءا من بقعة 
النف���ط انفص���ل عن الباقي، وس���يبلغ 
سواحل لويزيانا أبكر مما كان متوقعا« 
مما يه���دد نظامها البيئي بكارثة كبرى. 
وأضاف جيندال في بيان أن »أولويتنا 
هي حماية مواطنينا والبيئة. هذه املوارد 
أساسية للتخفيف من وقع بقعة النفط 

على سواحلنا«.
م���ن جهته، صرح ماي���كل ابدنهوف 
الناطق باس���م شركة بريتش بتروليوم 
النفطية التي تس���تثمر املنصة »وجدنا 
تس���ربا جديدا«. وأضاف أن���ه أكبر من 
التس���ربني اآلخري���ن، ونعتقد أن حجم 
النفط الذي يخرج من املنصة لم يتغير«. 
ونشرت سدود عائمة على امتداد 20 ميال 
بحريا قبالة سواحل لويزيانا، في محاولة 
الحتواء النفط. لكن احلاكم رأى أن ذلك 
ليس كافيا، ويجب بذل مزيد من اجلهود. 
كما جلأت السلطات إلى تقنية أخرى. ففي 
البقعة السوداء،  محاولة الحتواء تقدم 

أحرقت فرق التدخل جزءا منها.

قرابة 1.27 مليون ليت���ر في اليوم قبل 
احلادث.

وحاولت بريت���ش بتروليوم وقف 
التسرب مبساعدة أربع أذرع آلية، على 
عمق 1500 متر. لكن جهودها لم تثمر حتى 
اآلن، ويسعى املهندسون إلى بناء غطاء 
كبير حتت املاء للحد من التسرب. وأوضح 
ناطق باسم خفر السواحل برنتيس دانر 
»أنه غطاء سيوضع فوق مكان التسرب، 
كي يصب فيه النفط، بدال من أن يتسرب 
إلى املاء«. وأضاف أن »العمل على بناء 
الغطاء بدأ للتو، وقد يس���تغرق صنعه 
بني أسبوعني وأربعة اسابيع«. وتنوي 
بريتش بتروليوم أيضا حفر ممرات، تهدف 
إلى ضخ مادة خاصة لسد البئر نهائيا. 
لكن مسؤوال قال إن هذه العملية ميكن 
أن تستغرق »بني شهرين وثالثة أشهر«. 
وحذرت خبيرة البيئة في لويزيانا ويلما 
سوبران أن وصول بقعة نفطية إلى هذه 
الوالية »قد تترتب عليه أضرار هائلة«. 
وأش���ارت إلى أن »البقعة ستؤثر على 
القشريات واألصداف واألسماك«، مؤكدة 
أن »40% من ثمار البحر التي تس���تهلك 
في الواليات املتحدة« تأتي من لويزيانا. 
وكش���فت وثائق قضائية أن زوجة أحد 
أفراد الطاقم املفقودين ادعت على »تران 
أوشن وبريتش بتروليوم وشركة ثالثة 
معنية هي هاليبورتن بتهمة اإلهمال«. 
وفي رسالة وجهها إلى موظفيه، أكد املدير 
العام توني هيوارد ألهالي املفقودين ال� 

11 »حزنه وتعاطفه معهم«.
وتهدد البقعة الس���وداء الناجمة من 

البقع النفطية في التاريخ األميركي«.
وقد غرق���ت املنصة امس االول على 
مقربة من السواحل األميركية، بعد انفجار 
وحريق على متنها مساء العشرين من 
إبريل. وبعد أسبوع على احلادث، اعتبر 
أحد عشر ش���خصا في عداد املفقودين، 
وباتت فرص العثور عليهم شبه معدومة. 
ووعدت الس���لطات األميركي���ة بإجراء 
»حتقيق كامل ومعمق« بشأنها. وقالت 
بريتش بتروليوم إن الكمية املتس���ربة 
تبلغ 159 ألف ليتر من النفط اخلام في 
اليوم. يذكر أن املنصة، التي يطلق عليها 
اسم »ديب ووتر هورايزون«، ومتلكها 
شركة »ترانس أوشن«، حتتوي على 2.6 
مليون ليتر من النفط، وكانت تستخرج 

»واحدة من أكبر بقع الزيت األسود في 
التاريخ«، إذا استمر التسرب النفطي من 
املنصة، التي غرقت في خليج املكسيك.

ولفتت األميرال ماري الندري في مؤمتر 
صحافي إلى أن جهود بريتش بتروليوم 
)املجموعة النفطية البريطانية التي كانت 
تستثمر املنصة( لوقف التسرب لم تنجح 

حتى اآلن.
ورفضت املسؤولة في خفر السواحل 
في نيو أورلينز تشبيه احلادث مبا حصل 
للناقلة أكسون فالديز، التي غرقت على 
س���واحل أالسكا، وتسرب منها أكثر من 
أربعني مليون ليتر من النفط على امتداد 
1300 كلم. لكنها أكدت أنه »إذا لم نقم بتأمني 
البئر فإن ذلك سيشكل واحدة من أسوأ 

وموارد لتنظيف التس���رب من مختلف 
أرجاء الواليات املتحدة. من جهتها، ذكرت 
األميرال سالي برايس أوهارا من قوة خفر 
السواحل األميركية في اللقاء الصحافي 
أن النفط سيصل إلى اليابسة في وقت 
الحق. وكانت الس���لطات األميركية قد 
وافقت على إشعال البقعة النفطية التي 

تطفو على مياه خليج املكسيك.
وأكد قائد خفر السواحل في املنطقة 
توك أتكيسون لوكالة فرانس برس أن 
»وجود خطة تقضي بإش���عال« البقعة 
النفطية، وأن »حريقا قد يشعل بطريقة 
مدروسة«. وأثارت هذه البقعة املخاوف من 
تلوث بحري واسع في الواليات املتحدة، 
حيث لم يستبعد خفر السواحل تشكل 

هذه املوارد أساسية للتخفيف من وقع 
بقعة النفط على سواحلنا«.

وكان خفر السواحل األميركي قد أعلن 
في وقت متأخر األربعاء املاضي أن بقعة 
النفط تتسرب من املنصة النفطية التي 
غرقت قبالة سواحل املكسيك األسبوع 
املاضي عقب انفجار، مبعدل خمسة آالف 
برميل في اليوم، أي اكبر بخمس مرات 
مما كان مقدرا. وقال جيندال إنه حتدث مع 
وزيرة األمن الداخلي جانيت نابوليتانو 
ل� »حتديد حاجات الوالية، بينما نستعد 
ملواجهة بقع���ة النفط عند وصولها إلى 
سواحلنا«. وإذا وصلت كميات كبيرة من 
النفط إلى املستنقعات في لويزيانا فإن 

إزالتها ستكون شبه مستحيلة.
كما إن وقعها س���يكون كارثيا على 
احلدائ���ق الطبيعية املليئ���ة باألجناس 
النادرة وعلى صناعة األسماك التي تقدر ب� 
2.4 مليار دوالر سنويا، والتي متثل نسبة 
كبيرة من املأكوالت البحرية األميركية. 
وقال املتحدث باسم البيت األبيض روبرت 
غيبس للصحافيني خالل إطالعهم على 
تطور الكارثة البيئية »س���نلجأ إلى كل 
املوارد املتوافرة، مبا فيها املوجودة لدى 
وزارة الدف���اع«. وش���دد البيت األبيض 
على أن ش���ركة بريت���ش بتروليوم هي 
الطرف »املسؤول« عن الكارثة النفطية 
في خليج املكسيك، وطالبها »بأقوى رد 
فعل ممكن«. وأشارت وزيرة األمن الداخلي 
جانيت نابوليتانو إلى أن القرار بإعالن 
التس���رب النفطي كارث���ة »ذات عواقب 
وطنية«، سيس���مح باس���تخدام معدات 

نيو أورلينز � وكاالت � ايالف: وصلت 
بقع���ة النفط التي تس���ربت من املنصة 
النفطية التي غرقت في خليج املكسيك في 
أبريل الى سواحل لويزيانا مساء امس، 
حسبما اعلن مسؤول محلي. واعلن بيلي 
نانغيسر املسؤول في منطقة بليكماينز 
لوكالة األنباء الفرنسية ان بقعة من النفط 
بلغت الس���واحل احلساسة بالقرب من 
دلتا نهر امليسيسيبي. وطلبت »بي.بي« 
النفطية، ومقرها لندن، من وزارة الدفاع 
األميركية احلصول على تقنية تصوير 
عسكرية ومركبات تعمل عن بعد، ملكافحة 
تسرب نفطي هائل في خليج املكسيك، كما 

ذكر مسؤول تنفيذي في الشركة. 
وكان الرئيس األميركي باراك أوباما 
قد حمل امس ش���ركة بي.بي املسؤولية 
في نهاية األمر عن تكلفة وتطهير تسرب 
نفطي متزايد في خليج املكسيك، لكنه وعد 
باستخدام »كل رد متاح« ملعاجلة الوضع. 
واس���تهل أوباما تصريحاته في حديقة 
البيت األبيض بالتحدث عن التس���رب 
النفطي في خليج املكسيك. الفتا إلى أنه 
من املمكن استخدام موارد وزارة الدفاع 
ملعاجلة املشكلة، مؤكدا أنه على اتصال مع 
حكام الواليات املطلة على خليج املكسيك 

للتشاور معهم.
وطلب احلاك���م بوبي جيندال موارد 
إضافية من احلكومة األميركية »إثر تقارير 
أفادت بأن جزءا من بقعة النفط انفصل 
عن الباقي وسيبلغ سواحل لويزيانا أبكر 
مما كان متوقعا«. وأكد جيندال في بيان 
»أولويتنا هي حماية مواطنينا والبيئة. 

»بي بي« تطلب من الپنتاغون تقنيات بعدما حملها أوباما المسؤولية 

فت��اة م��ن آالف املش��اركني ف��ي مظاهرة ف��ي وول س��تريت احتجاج��ا على 
فق��دان الوظائ��ف مقابل اس��تمرار مكافآت م��دراء البن��وك.            )أ.ف.پ((

)أ.پ( عمال يستعدون للتصدي للبقعة النفطية املتسربة قرب سواحل والية لويزيانا األميركية 

)أ.پ( سائحة تترقب األوضاع في اليونان عبر النافذة  

سياسة »المركزي األوروبي« لن تتأثر بأزمة اليونان 
عواصم � رويترز: قال عضو 
مجلس محافظي البنك املركزي 
األوروبي إيوالد نووتني امس إن 
السياسة النقدية للبنك املركزي 

األوروبي لن تتأثر باليونان.
وقال ف���ي مؤمتر صحافي 
»لن تتأثر سياس���اتنا النقدية 

باليونان بأي شكل«.
السندات  وتابع ان عائدات 
اليونانية مرتفعة بشكل مبالغ 
فيه وأن خفض وكالة التصنيف 
اند بورز  االئتماني ستاندارد 
لتصنيفه���ا للدين اليونان في 
وقت إج���راء احملادثات يحدث 

مشاكل.
من جانبه قال وزير املالية 
األملاني فولفجاجن شيوبله إن 
التي تعصف باليونان  األزمة 
ومنطق���ة اليورو ال تقارن مبا 
حدث في األرجنتني التي تعثرت 
في سداد ديونها.وان هناك خطر 
انتقال عدوى أزمة الديون في 
اليون���ان إل���ى دول أخرى في 
أوروبا لذلك يسارع صناع القرار 

بالعمل على احتوائها.

واضاف أن إعادة هيكلة الدين 
أمر غير مطروح في املفاوضات 
اجلارية في أثينا حيث يجتمع 
البنك املركزي  مسؤولون من 
األوروبي وصندوق النقد الدولي 
إلجراء محادثات مع مسؤولني 
يونانيني بشأن خطة تقشف.

وقال كذل���ك إن قانونا يقر 

مساهمة املانيا في خطة إنقاذ 
اليون���ان املش���روطة بخطة 
التقشف ميكن أن يسن خالل 

أسبوع.
وق���ال الرئيس الفرنس���ي 
نيكوال ساركوزي انه سيكون 
من اخلطأ انتقاد الصني بسبب 

مستوى عملتها )اليوان(.

وأض���اف س���اركوزي في 
ش���نغهاي »س���تترتب نتائج 
عكسية على انتقاد الصني بسبب 
الفوائض وسيكون من اخلطأ 

انتقاد مستوى عملتها«.
وذك���ر أن من امله���م أيضا 
التوضيح لقادة الصني أن هناك 

حاجة إلى نظام نقدي جديد.

ألمانيا تقر قانوناً خالل أسبوع للمساهمة في خطة اإلنقاذ

باروزو: اإلنقاذ يحول 
دون امتداد األزمة

بك��ني � رويترز: ق��ال جوزيه 
مانويل ب��اروزو رئيس املفوضية 
األوروبي��ة ف��ي بكني ام��س انه 
يعتقد ان الصني »فهمت بوضوح« 
الرس��الة املتعلقة بالعمل��ة. وقال 
للصحافي��ني بعد لق��اء مع رئيس 
الوزراء وين جي��او باو انه يتعني 
وجود روابط »ميك��ن التنبؤ بها« 
ب��ني العم��ات الرئيس��ية. وقال 
العش��رين  مجموع��ة  ان  كذل��ك 
للدول الصناعية والنامية يجب ان 
النقدي« مبا  »االس��تقرار  تناقش 
في ذلك مستوى اليوان الصيني. 
وقال انه سيتم االنتهاء من اعداد 
حزمة مساعدات مبليارات اليورو 
ايام  لليونان في غض��ون بضعة 
وان خط��ة االنقاذ س��تحول دون 
امتداد األزمة ل��دول اخرى. وقال 
ان��ه ناقش متاع��ب اليونان خال 
اجتماع��ات م��ع رئيس ال��وزراء 

الصيني وين جيا باو.

احتجاجات في وول ستريت ضد أكبر البنوك
نيوي����ورك � رويت����رز: نظم آالف 
احملتجني مسيرة في حي املال بنيويورك 
العمالية مطالبني  النقاب����ات  تقودها 
مبحاسبة أكبر البنوك في وول ستريت 
على األرباح القياسية التي جنتها فيما 
العاديون يعانون  اليزال األميركيون 

ماليا.
وشق املشاركون في املسيرة التي 
يقودها احتاد العمال األميركي طريقهم 
الى حي املال بوسط مانهاتن يحملون 
الفتات تقول »وول ستريت سحب على 
املكش����وف من اقتصادنا« و»أصلحوا 
أميركا.. أخضعوا البنوك للمساءلة«.

وشاركت في املسيرة عدة منظمات 
واحتادات عمالية مستاءة من أوضاع 

االقتصاد وظروف العمالة.
وقال كيرت هلمان الكهربائي الذي 
شارك في املسيرة ان البنوك الكبيرة 
»تركت اجلمي����ع هناك يغرقون حتى 
القاع. قي����دوا تقدمي الق����روض. اآلن 
ال يوج����د مال.. ه����ؤالء الرجال الذين 
أنفس����هم مكاف����آت مبليارات  منحوا 

الدوالرات«.

البطالة في إسبانيا تتخطى حاجز %20
مدريد � د.ب.أ: أكد معهد اإلحصاء الوطني في اسبانيا 
امس أن معدل البطالة في الربع األول من العام ارتفع 

متجاوزا مستوى 20% للمرة األولى منذ 13 عاما.
كانت األرقام قد صدرت بالفعل قبل موعدها املقرر 
في وقت سابق هذا األسبوع خلطأ في أجهزة الكمبيوتر، 

وقال املعهد وقتها إن البيانات غير نهائية.
وبلغ معدل البطالة 20.05% في الربع األول مرتفعا 
من 18.83% في الربع األخير من العام املاضي، والرقم 
هو األعلى منذ الربع األخير من عام 1997، ليصبح في 
اسبانيا حاليا أكثر من 4.6 ماليني شخص عاطل عن العمل. 
وينظر إلى معدل البطالة االسباني وهو ضعف متوسط 
البطالة في االحتاد األوروبي باعتباره أحد التهديدات 
الكبرى الس���تقرار اقتصاد البالد الذي أصبح موضع 

شكوك بشكل متزايد بعد أن خفضت مؤسسة »ستاندرد 
آند بورز« العاملية للتصنيف االئتماني تصنفيها للديون 

السيادية السبانيا األربعاء املاضي.
وتفاقمت تداعيات األزمة االقتصادية العاملية بانهيار 
قطاع اإلنشاء املهم في اقتصاد اسبانيا لتنزلق البالد 

إلى أشد فترة ركود منذ 60 عاما.
وتبنت احلكومة االشتراكية لرئيس الوزراء جوزيه 
لويس رودريجديز ثاباتيرو برنامجا ضخما لألشغال 
العامة بهدف توفير فرص عمل مؤقتة ملئات اآلالف من 
املواطنني لكنه أخفق في السيطرة على معدل البطالة. 
ومن بني املشاكل الرئيسية األخرى، مستويات الدين 
املرتفعة مع بلوغ الدين العام مس���توى 53% والدين 

اخلاص 178% من الناجت احمللي اإلجمالي.

سان فرانسيسكو � د.ب.أ: قد ينتهي األمر بالشركات 
املتش��وقة لظهور إعاناتها من خ��ال تطبيقات جهازي 
ش��ركة أبل »آي فون« أو »آي باد« بدفع 10 مايني دوالر 
للحصول على هذا التميز، بحسب تقرير نشرته صحيفة 

»وول ستريت جورنال« اول من أمس.
كان��ت »أبل« أعلنت عن إطاق خدمة »آي آد« واصفة 
خدمته��ا اجلدي��دة بأنها س��تعرض اإلع��ان من خال 
تطبيقات شائعة في أجهزة الهواتف اخللوية التي تنتجها 
أب��ل والتي باع��ت منها 85 مليون وحدة على مس��توى 

العالم.
وقالت الصحيفة إن الش��ركات س��تدفع لشركة أبل 
نس��بة 1% عن كل إعان يظهر في أحد تطبيقات هواتفها 
اخللوي��ة، ودوالرين آخرين في حال ضغط املس��تخدم 
على اإلعان، وأن الضغط على اإلعان س��يفتح صفحة 
إعانية جدي��دة مع خيار إدراج إع��ان ڤيديو، ومواقع 
املتاج��ر القريب��ة باالضاف��ة ملعلومات أخ��رى قد تفيد 

مستخدم الهاتف.
وذكر التقرير أن املعلنني س��يتمكنون من استهداف 
مجموعات حسب املوقع بل وحتى حسب نوع املوسيقى 
التي يفضلون س��ماعها عبر »آي تيون��ز« والتطبيقات 
األخرى التي يقومون يتنزيلها. وقالت أبل إنها ستتقاسم 
األرباح التي جتنيها من »آي آد« مع مطوري التطبيقات، 
حيث حتصل أبل على نس��بة 40% والباقي يحصل عليه 

املطور.

ريدموند »أميركا« � د.ب.أ: تواجه شركة مايكروسوفت 
األميركية العماقة لصناعة البرامج احلاس��وبية خسائر 
فادحة بسبب احلاسوب اللوحي، آخر صيحات الكمبيوتر 

في العالم.
ونقلت صحيفة »وول س��تريت جورنال« األميركية 
االقتصادية عن متحدث باس��م مايكروس��وفت قوله إن 
الش��ركة أوقفت خطط تطوير حاسوب الكتروني باسم 

»كورير«.

اإلعالن الواحد على هواتف »أبل« 
الخلوية قد يتكلف 10 ماليين دوالر

»الحاسوب اللوحي« يكبد 
»مايكروسوفت« خسائر فادحة

اليابان تبيع 1.3 مليون برميل من خام الخفجي 
طوكيو � رويترز: باعت اليايان بعض النفط 
اخلام الذي عرضته من احتياطياتها الوطنية في 
أوكيناوا امس مما يفرغ أماكن تخزين تتطلع إليها 
اململكة العربية الس���عودية للنفط الذي تبيعه 

آلسيا.
وقال مس���ؤول في وزارة التجارة إن اليابان 
باعت إلى مش���تر ياباني 220 ألف كيلو ليتر أو 

1.3 مليون برميل من خام اخلفجي املس���تخرج 
من املنطقة احملايدة بني السعودية والكويت من 

صهاريج في خليج أوكيناوا النفطي.
ومن املقرر شحن اخلام بني العاشر من يونيو 
والتاسع من سبتمبر. لكن اليابان لم تتمكن من 
بيع 260 ألف كيلو ليتر من خام البصرة اخلفيف 

العراقي عرضته في نفس املزاد.

الذهب ألعلى مستوى بالغًا 1176 دوالرًا

»باركليز«: 2.7 مليار دوالر أرباحًا عن الربع األول

رئيس »كريدي سويس« يدافع عن نموذج البنك

لندن � رويترز: س���جلت أسعار الذهب أعلى 
مس���توى لها في 2010 فوق 1170 دوالرا لألوقية 
)األونصة( في أوروبا امس اجلمعة مدفوعا بقوة 
اليورو واستمرار إقبال املستثمرين على اقتناء 
املعدن األصفر كمالذ آمن في ظل املخاوف من أزمة 

الدين السيادي في منطقة اليورو.
وبلغ سعر الذهب في السوق الفورية 1176.40 
دوالرا لألوقية وكان قد جرى تداوله عند 1174.55 
دوالرا مقابل م���ن 1166.10 دوالرا عند إقفاله في 

نيويورك أول من أمس.

لندن � د.ب.أ: أعلن بنك باركليز البريطاني 
امس أنه حق���ق أرباحا قوية بلغت 1.82 مليار 
يورو )2.79 مليار دوالر( قبل احتساب الضرائب، 
خالل األش���هر الثالثة األولى م���ن العام املالي 
احلالي، بزيادة بلغت 47% مقارنة بنفس الفترة 

من العام املاضي.
وقال بيان النتائج إن املكاسب التي حققها 
جاءت وسط »مؤشرات التعافي االقتصادي«. 
وقال البنك إن الق���در األكبر من األرباح حققه 

باركليز كابيتال الذراع االستثمارية للبنك.

زيوريخ � رويترز: دافع هانز التريتش دويريج 
رئيس كريدي سويس عن النموذج املتكامل للبنوك 
الكبيرة في سويسرا قائال انه مكن البنوك من أن 
يكون لها حجم كبير مب���ا يكفي لتحمل األوقات 
الصعبة وليس كبيرا مبا يجعل انهيارها كارثة.

وعارض دويريج متحدثا في االجتماع السنوي 
للمساهمني مقترحات بتقسيم البنوك الكبيرة في 
البالد مثل كريدي سويس ويو.بي.اس وقال إن 
البنوك يجب أال يحكم عليها على أساس احلجم 

وان احلجم قد يزيد من استقرارها.
وتابع »إذا قسمت البنوك السويسرية أو إذا مت 
التخلي عن نظامنا املصرفي العاملي نكون بذلك قد 

بددنا دون جدوى أحد أهم بطاقاتنا الرابحة«.
وقال »هذا سيضرنا كمركز مالي وسيضر قطاع 

التصدير وسنكون كمن أحرز هدفا في مرماه«.
وطاملا ق���ال إن احلفاظ على اخلصوصية من 
الركائز االساسية لسويسرا كمركز مالي وانها ال 

يجب ان تبالغ في عرض التخلي عن ذلك.

وزير الطاقة الس�نغالي صموئيل سار يصافح الشيخ سعد محمد بن الدن نائب رئيس شركة »بي سي ام سي« التابعة ملجموعة 
بن الدن وذلك بعد حفل توقيع على اتفاقية متلك الش�ركة حلصة 34% من مصفاة النفط احلكومية الس�نغالية مقابل 14.1 
مليون دوالر ومتتلك احلكومة 46% من األسهم بينما متتلك شركة »توتال« الفرنسية 20%                                                             )أ.ف.پ(


